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ALMADA, Thalita Lisboa de Carvalho. Associação entre circulação colateral coronariana 
com adiposidade corporal e as concentrações séricas de vitamina a em indivíduos com doença 

arterial coronariana. Rio de Janeiro, 2020. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Instituto de 
Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. 
 
 

A circulação colateral coronariana (CCC) tem uma função importante na redução de 

eventos cardiovasculares e na sobrevida de pacientes com doença arterial coronariana (DAC). 

Dentre os vários fatores de risco, o excesso de adiposidade e a deficiência de vitaminas 

antioxidantes como a vitamina A podem apresentar efeitos nocivos na saúde cardiovascular e 

no desenvolvimento da CCC. Os objetivos do estudo foram: avaliar a associação da CCC com 

a adiposidade corporal e as concentrações séricas de vitamina A em pacientes com DAC. 

Foram incluídos 90 pacientes de ambos os sexos internados em um centro de referência em 

doenças cardiovasculares da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Foram realizados os exames 

laboratoriais: concentrações séricas de retinol e β-caroteno, perfil lipídico, glicemia de jejum, 

proteína C-reativa e zinco sérico; a avaliação de variáveis corporais: índice de massa corporal 

(IMC), perímetro da cintura (PC), índice de adiposidade visceral (IAV), índice de adiposidade 

corporal (IAC), índice de circularidade corporal (ICC) e relação cintura/estatura (RCE), além 

da avaliação da CCC pelo método Rentrop-Cohen. 54,5% dos pacientes apresentaram CCC 

bem desenvolvida, enquanto que 45,5% CCC mal desenvolvida. 92,2% da amostra 

apresentaram níveis séricos adequados de retinol; enquanto que apenas 3,3% apresentaram 

adequação de β-caroteno. Os indivíduos com CCC mal desenvolvida e retinol inadequado 

tiveram maiores valores de IMC que os com retinol adequado (p=0,01). Já os indivíduos com 

retinol adequado e CCC bem desenvolvida tiveram menores médias de PC (p = 0,07) e 

maiores de HDL (p= 0,07) que os de CCC mal desenvolvida. Os pacientes com retinol 

inadequado e CCC mal desenvolvida apresentaram maiores médias IAV (p= 0,04) e de 

colesterol total (p= 0,07), LDL (p= 0,06), triglicerídeos (p= 0,04) e menores de HDL (p= 

0,08) que os com CCC bem desenvolvida. Os indivíduos com β-caroteno inadequado e com 

CCC bem desenvolvida tiveram maiores níveis séricos de HDL que os de CCC mal 

desenvolvida (p= 0,03). A média de PCR foi menor naqueles com CCC bem desenvolvida e 

retinol adequado (p< 0,01) que os com inadequação de retinol. Verificou-se que os pacientes 

com retinol adequado tiveram 2,67 maior chance de apresentar CCC bem desenvolvida que os 

de retinol inadequado. Conclui-se que há uma relação entre as concentrações séricas de retinol 

e β-caroteno, variáveis corporais e o desenvolvimento da CCC em pacientes com DAC e que 

a adequação de retinol é um possível preditor de uma CCC bem desenvolvida. 

Palavas-chave: Vitamina A. Circulação colateral coronariana. Adiposidade corporal.  
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The coronary collateral circulation (CCC) presents an important function in the 

cardiovascular events reduction and in the survival of patients with coronary artery disease 

(CAD). Among the risk factors, the excess of adiposity and antioxidant function vitamins 

deficiency can have a negative impact the cardiovascular health and in the development of 

CCC. The objectives of the present study were evaluate the association of CCC with body 

adiposity and the vitamin A serum concentrations in patients with CAD. 90 inpatients of both 

sexes were included in a reference center for cardiovascular diseases in the city of Rio de 

Janeiro, Brazil. For biochemical assessment, retinol and β-carotene, lipd profile, blood 

glucose, C-reactive protein and serum zinc were quantified. Body mass index (BMI), waist 

(WC), visceral adiposity index (VAI), body adiposity index (BAI), body roundness index 

(BRI) and waist/height ratio (WHR) were evaluated. For CCC assessment, we use Rentrop-

Cohen method. 54,5% of the patients presented good CCC, while 45,5% poor CCC. 92,2% 

had adequate levels of retinol, whilst only 3% had adequate levels of β-carotene. The patients 

with poor CCC and inadequate retinol had higher means of BMI than those with adequate 

retinol (p=0,01). Those with adequate retinol and good CCC had lower means of WC 

(p=0,07) and higher means of HDL (p=0,07) than those with poor CCC. The patients with 

inadequate retinol and poor CCC had higher means of VAI (p=0,04) and total cholesterol 

(p=0,07), LDL (p=0,06), triglycerides (p=0,0) and lower of HDL (p=0,08) than the group with 

good CCC. The patients with inadequate β-carotene and good CCC had higher levels of HDL 

than those with poor CCC (p= 0,03). The CRP means were lower in those with good CCC and 

adequate retinol (p< 0,01) when compared with those with inadequate retinol. It was found 

that the patients with adequate retinol had 2,67 higher chance to present good CCC than those 

with inadequate retinol. Our results suggest that there is a association between the serum 

concentrations of retinol and β-carotene, variables of body composition and the CCC in 

patients CAD and the retinol adequacy is a possible predictor for a good CCC. 

Keywords: Vitamin A. Coronary collateral circulation. Body adiposity.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são consideradas mundialmente a principal causa 

de morte (WHO, 2018) e de invalidez e vem representando a principal causa de 

morbimortalidade no Brasil (\CARVALHO et al., 2015). Dentre as DCV, a doença arterial 

coronariana (DAC) é responsável por aproximadamente um terço de todas as mortes de 

indivíduos acima de 35 anos de idade (HANSON et al., 2013; KRAMAROW et al., 2013). As 

taxas de mortalidade vem diminuindo nos últimos anos, aproximadamente 40 a 75% atribuída 

a mudanças de estilo de vida como tabagismo, dieta inadequada e sedentarismo 

(O´FLAHERTY et al, 2013). 

A DAC se refere ao processo patológico da aterosclerose que afeta as artérias 

coronarianas. Esta enfermidade clínica abrange um espectro de diagnósticos que inclui a 

angina pectoris, infarto do miocárdio (IM), isquemia miocárdica silenciosa e morte cardíaca 

súbita (HANSON et al., 2013).  

A Circulação Colateral Coronariana (CCC) é um processo importante que pode 

ocorrer em pacientes com DAC e exercer influência na redução de eventos cardiovasculares e 

sintomas de angina, no aumento da contratilidade remanescente do miocárdio, na manutenção 

e proteção do miocárdio em relação ao surgimento de isquemia (FAN et al., 2016; ZORKUN 

et al., 2012). Isto se dá pelo fato de funcionar como uma via alternativa para o fluxo de 

sangue do miocárdio ameaçado pela estenose ou oclusão do vaso coronariano, especialmente 

naqueles cuja extensa aterosclerose coronariana não permite o tratamento via revascularização 

convencional (SOGUT et al., 2015; TAYEBJEE et al, 2004). Na presença de uma estenose 

arterial, o processo de desenvolvimento dos vasos colaterais leva a um aumento gradual de 

seu calibre, permitindo um maior fluxo sanguíneo para o tecido comprometido (SCHAPER, 

2009). 

Sabe-se que a obesidade e o excesso de adiposidade apresentam efeitos nocivos na 

saúde cardiovascular. O acúmulo crônico do excesso de gordura corporal leva a várias 

alterações metabólicas, o que aumenta a prevalência de fatores de risco de DCV, além de 

modular a inflamação (MATHIEU et al, 2009). Além de ser um fator de risco independente 

de DCV, a obesidade promove alteração de inúmeros fatores de risco cardiovascular como 

hipertensão, dislipidemia, resistência à insulina e diabetes mellitus, o que leva a DCV como a 

DAC e AVC isquêmico (WORMSER et al, 2011; WILKINS et al, 2010; POIRIER et al, 
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2006), sendo um importante componente da síndrome metabólica e cardiometabólica 

(HANSON et al., 2013; HUTCHESON et al., 2012). 

 É reconhecido que o armazenamento de gordura corporal ocorre no tecido adiposo 

subcutâneo (TAS) e no tecido adiposo visceral (TAV) (ROGER et al., 2012). Estudos 

demonstram que o excesso de gordura está relacionado com alterações metabólicas, como 

resistência insulínica periférica e hepática, hipertensão, inflamação. Maiores níveis de TAV, 

estão positivamente associados com anormalidades metabólicas graves que a adiposidade 

subcutânea (ALLIGIER et al., 2013; LIM et al, 2010; DESPRES et al, 2006). YASMEEN et 

al. (2012) afirmam por meio da avaliação de vários estudos experimentais e em humanos que 

a gordura visceral é considerado como um depósito de gordura patogênico associado a um 

perfil metabólico adverso. 

A vitamina A é um importante regulador das reservas de gordura corporal 

(GUERENDIAN et al., 2015). A deficiência dessa vitamina está envolvida na expressão de 

fatores de transcrição lipogênica, no aumento no recrutamento dos pré-adipócitos para 

adipócitos maduros, além da inibição da apoptose e redução da termogênese adaptável 

(YASMEEN et al., 2012; PIPALIYA et al, 2012; MORDENTE et al, 2011; PALOZZA et al, 

2010). Além disso, baixas concentrações séricas de retinol e carotenóides estão associadas ao 

aumento do risco para o desenvolvimento de cardiopatias, pois estes nutrientes atuam na 

prevenção ou retardo do processo de aterogênese, através da inibição da oxidação do LDL-

colesterol e redução da formação das células esponjosas (SESSO et al., 2004; RISSANEM et 

al., 2003). 

Há na literatura estudos que demonstram a relação do efeito da vitamina A com as 

DCV, demonstrando a relação deste antioxidante na DAC (GOODWIN et al., 2015; BONET 

et al., 2012). Porém, nesses estudos a relação com adiposidade corporal, bem como a presença 

da CCC não foram avaliados, sendo este o primeiro a fazê-lo. 

Desta forma, estudos que avaliem o estado nutricional de vitamina A e a sua relação 

com adiposidade corporal e o desenvolvimento de CCC podem trazer subsídios relevantes 

para prática clínica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença cardiovascular 

(DCV) compreende patologias de importantes artérias, incluindo a doença arterial coronariana 

(DAC), doença cerebrovascular, embolia pulmonar, doença vascular periférica, trombose 

venosa profunda, doença cardíaca congênita e arritmias cardíacas (MENDIS et al, 2011). 

Comum a várias destas patologias, está a estenose de grandes artérias, que é resultado de 

lesões ateroscleróticas, o que leva a oclusão parcial, isquemia e por fim a oclusão total e 

necrose de tecidos adjacentes seguido da perda de oxigênio (OLSEN, 2020). 

Em 2012, aproximadamente 17,5 de 58 milhões mortes causadas por doenças crônicas 

não-transmissíveis foram atribuídas a DCV numa escala global (NAGHAVI et al, 2017). Mais 

recentemente, o Global Burden of Disease em 2016 apontou que a doença cardíaca isquêmica 

contabilizou 17,3% de todas as mortes no mundo e 25,8% em países de média e alta renda 

(OLSEN, 2020). 

Desses óbitos, cerca de 7,4 milhões foram devidos a doença arterial coronariana 

(DAC), considerada a principal causa isolada de morte no mundo.1-3 No Brasil, as doenças 

cardiovasculares seguem padrão semelhante, configurando-se como a principal causa de 

obito,4,5 e a prevalência de DAC na população adulta está estimada em 5 a 8% 

(POLANCZYK et al, 2009).  

. 

 

DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA 

 

A doença arterial coronariana (DAC) é umas das maiores doenças potencialmente 

fatais e tem emergido como uma importante causa de morte no Brasil e no mundo 

(AGGARWAL et al., 2016; CARVALHO et al., 2015). É responsável por aproximadamente 

um terço (aproximadamente 33,3%) de todas as mortes de indivíduos acima de 35 anos de 

idade mundialmente (HANSON et al., 2013).  

Fatores de risco como alterações no colesterol sérico, hipertensão, tabagismo 

representam até 50% da mortalidade por DAC e são considerados modificáveis através do 

estilo de vida, assim como diabetes mellitus, obesidade e sedentarismo. Além desses, o 

estresse oxidativo tem mostrado apresentar um papel importante no desenvolvimento desse 

tipo de doença degenerativa. (HANSON et al., 2013; CEBI et al., 2011). 
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A DAC refere-se ao processo patológico de aterosclerose que afeta as artérias 

coronarianas e pode contemplar um espectro de diagnósticos que inclui angina pectoris, IM, 

isquemia miocárdica silenciosa e morte cardíaca súbita (HANSON et al., 2013). A DAC pode 

ser diagnosticada pela angiografia coronariana quando há suspeita de isquemia e a anatomia 

coronariana é desconhecida ou quando a angina não está presente com uma história de DAC, 

como indicado pelo guidelines da American College of Cardiology, 2013 (YANCY et al., 

2015).   

A estenose grave da artéria coronária ou oclusões totais são frequentemente 

observadas em pacientes com DAC, seja ela estável ou instável. Entre estes, alguns pacientes 

com estenose coronária angiográfica similares apresentam sintomas mais graves de isquemia 

coronariana que outros. Isto pode levar a angina, dificuldade respiratória, diminuição da 

qualidade de vida, disfunção ventricular esquerda e piora do prognóstico (ZORKUN et al., 

2013). 

 

 

CIRCULAÇÃO COLATERAL CORONARIANA (CCC) 

 

Os vasos colaterais coronarianos são uma fonte de suprimento sanguíneo para o 

miocárdio comprometido pela isquemia. Quando comparado a outras espécies de mamíferos, 

a CCC humana é muito bem desenvolvida, e uma boa CCC pode ter um impacto positivo 

considerável no prognóstico da DAC (FAN et al., 2016). 

A completa obstrução de uma artéria coronariana pode resultar em uma redução da 

pressão da região pós estenose (posterior ao local onde ocorreu a estenose) e a redistribuição 

do sangue para arteríolas anastomóticas pré-existentes da região vascular não-isquêmica. 

Assim, a força de ruptura promove o aumento da expressão de quimiocinas endoteliais, 

moléculas de adesão e fatores de crescimento. Dentro de dias, os monócitos circulantes 

aderem-se no endotélio dos vasos colaterais gerando uma reação inflamatória local. Ocorre, 

assim a dissolução da matriz e os vasos submetem-se ao processo de crescimento com 

proliferação ativa de suas células endoteliais e do músculo liso (SEILER et al, 2013). 

As artérias coronarianas humanas não são artérias funcionalmente terminais, mas estão 

interconectadas por uma ampla rede de vasos colaterais. Estes vasos colaterais se 

desenvolvem no período neonatal e estão presentes no nascimento e sua capacidade funcional 

varia individualmente (ZIMARINO et al., 2014). Porém, a presença de uma estenose 
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hemodinamicamente relevante é indispensável para o aumento do desenvolvimento dos vasos 

colaterais (POHL et al, 2001).  

Quando presentes, estes vasos podem atenuar o grau de isquemia miocárdica 

(resultado de uma redução súbita no fluxo sanguíneo) decorrente da oclusão trombótica aguda 

de uma artéria coronariana (SEILER et al., 2013). Este fluxo colateral disponível pode 

retardar a morte celular do tecido cardíaco e desta forma, estendendo a “janela de 

oportunidade” para reperfusão a fim de limitar o tamanho do infarto (ZIMARINO et al., 

2014). 

Dessa forma, na ocorrência de uma obstrução arterial, a perfusão para o tecido 

isquêmico se dá pelos vasos colaterais, que são oriundos de um ramo arterial adjacente que 

interconecta a parte proximal de uma rede de artérias até a porção da mesma situada na parte 

distal da obstrução (EPSTEIN et al., 2012). 

A recuperação do fluxo sanguíneo mediado pela CCC é determinada amplamente pelo 

número e diâmetro de colaterais natas e pelo aumento de seus diâmetros após a estenose ou 

oclusão, processo conhecido como remodelação colateral (arteriogênese) (EPSTEIN et al., 

2012). Outros mecanismos adicionais incluem a formação de novos vasos colaterais e a 

proliferação de novos capilares induzida pela isquemia (FABER et al., 2011). 

A presença de circulação colateral pode exercer um fator de proteção ao músculo 

cardíaco, o que a torna clinicamente relevante em pacientes com DAC estável, nos quais a 

presença de uma extensa CCC foi associada com a redução da ocorrência e extensão do IM 

com o aumento da sobrevivência (MEIER et al., 2012).  

A CCC vem se destacando no campo intervencional da cardiologia, sobretudo no que 

diz respeito ao tratamento de pacientes com vasos totalmente e cronicamente ocluídos 

(GANGADHARAN et al., 2015). Ela contribui na redução do risco de mortalidade, evita 

arritmias ventriculares fatais diante da oclusão arterial coronariana aguda (BAHL et al, 2013). 

E na fase crônica da DAC, a CCC auxilia na compensação do fluxo sanguíneo reduzido 

presente na aterosclerose (STOLLER et al, 2015). Além disso, em indivíduos com DAC, uma 

CCC bem desenvolvida está independentemente associada com a redução do tamanho do 

infarto, de disfunção do ventrículo esquerdo e eventos cardiovasculares (STOLLER et al, 

2015; SEILER et al, 2013).  

Para avaliar de forma acurada a caracterização exclusiva do fluxo sanguíneo colateral 

recrutável, faz-se necessário uma oclusão coronariana transitória independentemente do 

método empregado (DEMER et al, 1990). Logo, técnicas de imagens não invasivas se tornam 

limitadas para mensurar a CCC em oclusões coronarianas totais. Em contrapartida, técnicas 
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invasivas, como as que ocorrem durante o cateterismo coronariano (ex. angiografia 

coronariana), permite a avaliação da CCC de forma mais consistente (STOLLER et al, 2015).  

Os métodos angiográficos qualitativos incluem o frequentemente utilizado escore 

Rentrop e a classificação da conexão colateral (WERNER et al, 2003; RENTROP et al, 

1985). Vale ressaltar que estes tipos de angiografias avaliam somente características 

estruturais, a partir das quais conclusões de propriedades funcionais são notoriamente 

imprecisas (ROCKSTROH et al, 2002). 

No método Rentrop, a ausência de preenchimento de contraste das conexões colaterais 

ou até o ramo adjacente da artéria recipiente denota colaterais insuficientes (escore de 0 a 1, 

respectivamente); enquanto que o preenchimento de contraste do principal ramo epicardial da 

artéria recipiente, mesmo parcial (escore2) ou completo (escore 3) indica colaterais 

suficientes (STOLLER et al, 2015; PIEK et al, 1997).  

 

ADIPOSIDADE CORPORAL  

 

A prevalência de obesidade no mundo tem crescido em proporções epidêmicas e 

pandêmicas. Este aumento tem ocorrido apesar dos grandes esforços do setor saúde para 

melhorar comportamentos de risco à saúde. Mundialmente, entre 1980 e 2014, a proporção de 

indivíduos obesos mais que duplicou (WHO, 2015). No Brasil, as estimativas de prevalência 

de obesidade, segundo o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), aumentaram de 15 para 18% de 2010 a 2014, 

em ambos os sexos (BRASIL, 2017). 

Esta epidemia se torna ainda mais alarmante devido a clara associação entre o excesso 

de adiposidade corporal e os desfechos desfavoráveis na saúde como as DCV (BASTIEN et 

al., 2014; CORNIER et al., 2011).  

Os processos fisiopatológicos que envolvem a obesidade com a aterosclerose e as 

DCV estão relacionados a um estado inflamatório crônico. Este perfil inflamatório é 

geralmente resultado de fatores combinados, tais como gordura visceral, excesso de gordura 

ectópica, resistência à insulina, dislipidemia aterogênica e hipertensão (BASTIEN et al., 

2014).   

Há inúmeras evidências científicas que demonstram o efeito nocivo da obesidade e do 

excesso de adiposidade na saúde cardiovascular (GRUSON et al., 2010; STRAZZULLO et 

al., 2010; HU et al., 2007; SONG et al., 2004). Tanto a obesidade abdominal como a global 
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estão associadas com doença cerebrovascular, DAC, com a mortalidade geral e após eventos 

cardiovasculares (GRUSON et al., 2010; STRAZZULLO et al., 2010). 

Embora a obesidade, definida pelo Índice de Massa Corporal (IMC), influencie no 

risco cardiovascular, o seu diagnóstico através do IMC apresenta limitações na predição de 

mortalidade cardiovascular. Pode-se afirmar que outros índices de adiposidade, especialmente 

os que mensuram a adiposidade abdominal e/ou visceral devam ser considerados para avaliar 

a estratificação do risco cardiometabólico nos pacientes como perímetro da cintura e relação 

cintura/estatura (BASTIEN et al., 2014). 

Embora vários estudos afirmem que a maior causa da obesidade pode estar relacionada 

a uma ingestão alimentar desequilibrada, algumas mudanças comportamentais tem 

contribuído para sua etiologia, como por exemplo a redução de atividades profissionais. Além 

disso, o desenvolvimento da obesidade está fortemente associada ao estado socioeconômico e 

fatores ambientais, que podem determinar modificações epigenéticas através da interação 

gene e ambiente (CHURCH et al., 2011; FAIENZA et al., 2016). 

A disfunção do tecido adiposo em indivíduos obesos causam inflamação anormal pelo 

desequilíbrio na produção de adipocinas que são associadas com o desenvolvimento de DCV 

e vários tipos específicos de câncer (LAVIE et al., 2014; DIXON et al., 2014).     

Entre pacientes com DCV, foi observado que indivíduos com sobrepeso e obesidade 

classe I apresentaram melhores desfechos ao se avaliar mortalidade total e cardiovascular 

quando comparados com indivíduos de IMC normal (COUTINHO et al, 2011; 

DALLONGEVILLE et al, 2011; IKEDA et al, 2011). Os pacientes cardíacos com excesso de 

peso, mesmo que apresentem menor adesão a estilo de vida saudável, podem ter melhor 

prognóstico se comparados a indivíduos cardiopatas com peso classificado como eutrofia 

(HAMER et al., 2013; BECHIOULIS et al., 2013). Este paradoxo pode ser explicado pela 

distribuição e função do tecido adiposo (BRITTON et al., 2011; BAYS, 2011). Estes achados 

apontam que a forma como a gordura encontra-se distribuída são os principais determinantes 

no que se refere ao aumento dos fatores de risco presentes nos pacientes com DCV, como a 

hipertensão, hiperglicemia, dislipidemia e resistência à insulina (BASTIEN et al, 2014). 

Nesse sentido, o American Heart Association (2011) reconhece que a obesidade 

abdominal, isoladamente, pode estar associada com infarto, DAC, mortalidade geral, 

independentemente de outros fatores de risco cardíacos (ROGER et al., 2012). Além disso, 

esse acúmulo de gordura intra-abdominal ou visceral pode estar diretamente envolvido na 

patogênese da resistência à insulina e associado a doenças metabólicas e cardiovasculares 

(BRITTON et al., 2011; ZHANG et al., 2013). 
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O excesso de tecido adiposo visceral, independentemente do IMC, tem sido associado 

com inúmeras anormalidades diabetogênicas e aterogênicas, tais como: resistência à insulina, 

aumento nos níveis séricos de triglicerídeos apolipoproteínas B, redução de lipoproteína de 

alta densidade (HDL-c), aumento da proporção de pequenas lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL-c) e partículas de HDL-c, sendo essas últimas alterações geralmente descritas como 

dislipidemia aterogênica (BASTIEN et al., 2014). 

O perímetro da cintura (PC), um parâmetro que avalia a adiposidade visceral, tem sido 

indicada como um melhor preditor para o risco cardiometabólico do que o IMC, um 

parâmetro de adiposidade geral (BALKAU et al., 2007; GRUNDY et al., 2005). 

No entanto, a PC não tem a habilidade de distinguir entre a adiposidade subcutânea e a 

visceral e, diante do diferencial reconhecido das características metabólicas entre esses dois 

depósitos de gordura, outros marcadores adicionais que mensure de maneira mais adequada a 

adiposidade visceral têm emergido, como o fenótipo de cintura hipertrigliceridêmica, índice 

de adiposidade visceral (IAV) e corporal (IAC), assim como índice de circularidade corporal 

(ICC) (THOMAS et al, 2013; AMATO et al., 2010; ARSENAULT et al., 2010). Estes 

marcadores tem combinações de parâmetros antropométricos tradicionais como altura, PC 

e/ou dados bioquímicos como triglicerídios e HDL-colesterol, sendo indicados pela sua 

eficácia e baixo custo para avaliar a disfunção do tecido adiposo e do risco cardiometabólico 

(AMATO et al., 2010; ARSENAULT et al., 2010).   

 

VITAMINA A 

 

A vitamina A é um termo genérico utilizado para descrever substâncias retinóides que 

apresentam atividade biológica de retinol (AMANN et al., 2011). É um importante 

micronutriente lipossolúvel que apresenta inúmeras funções fisiológicas, dentre elas potentes 

atividades anti-inflamatórias e anti-proliferativas pela sua capacidade de regular expressão de 

genes em células-alvo, ao se ligar com receptores nucleares, que são fatores de transcrição 

ligante-dependente, conhecidos como receptores de ácido retinóico e receptores retinóide X 

(PERES et al., 2011).  

Os carotenoides são designados como formas pró-vitamínicas, por sua capacidade de 

bioconversão a retinol. São constituídos por átomos de carbono, dispostos em um sistema 

extensivo de ligações duplas conjugadas, estando presentes nas formas dos isômeros cis e 

trans (mais comuns e mais estáveis) (RAMALHO, 2017).  
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A vitamina A existente nos vegetais é um precursor, que precisa ser convertido em 

retinol no intestino e no fígado. O valor biológico relativo dessas várias substâncias 

precursoras é comumente expresso em unidades internacionais (UI) de atividade de retinol: 1 

UI equivale a 0,3 μg, 0,55 μg de palmitato de retinil, 3,6 μg de ß-caroteno e 7,2 μg de outros 

carotenoides (IOM, 2001). 

Na dieta, a vitamina A pré-formada é obtida de fontes animais, particularmente de 

fígado e leite integral. Alimentos de origem vegetal também contribuem com estado 

nutricional de vitamina A através da provisão dos carotenóides, pró-vitamina A: α-caroteno, 

β-caroteno e β-criptoxantina (WOLF, 1984) No plasma, a vitamina A circula como retinol, 

que pode ser rapidamente convertido a retinal e ácido retinóido em função das necessidades 

metabólicas (LIDEN et al., 2006). 

O fígado é o principal órgão responsável pelo armazenamento, metabolismo e 

distribuição da vitamina A para os tecidos periféricos, além de manter os níveis de retinol 

séricos (DAWSON et al, 2000). O retinol plasmático, assim, permanece constante e não 

diminui, exceto quando os estoques hepáticos reduzem abaixo de 20 μg/g no fígado. No 

entanto, sua concentração plasmática é o indicador mais comumente utilizado para avaliar o 

estado nutricional de vitamina A (RUSSEL et al., 2009). Além do fígado, o tecido adiposo é 

um importante local de reserva de retinol, que responde por cerca de 20% do conteúdo 

corporal total de retinol (JEYAKUMAR et al, 2006).     

O ácido retinóico é sintetizado endogenamente a partir do retinaldeído, o qual é 

produzido a partir do retinol ou de carotenóides pró-vitamina A, como o β–caroteno. Dentre 

suas inúmeras funções, é reconhecido seu papel no controle do metabolismo lipídico e 

energético – com potenciais implicações para desordens crônicas como obesidade, diabetes, 

doença hepática não alcoólica e aterosclerose. Há inúmeras evidências que apontam o seu 

impacto em processos bioquímicos que influenciam a adiposidade em mamíferos, como 

adipogênese (diferenciação de adipócitos) e lipogênese, termogênese adaptativa, lipólise e 

oxidação de ácidos graxos em tecidos (BONET et al., 2012; AMENGUAL et al., 2010; 

MANOLESCU et al., 2010). 

Além disso, a vitamina A ou retinol apresenta atividade antioxidante, que é conferida 

pela cadeia hidrofóbica de unidades de polienos que podem extinguir o oxigênio singleto, 

neutralizar os radicais tiil e estabilizar os radicais peroxil. A vitamina A tem a capacidade de 

se auto oxidar em condições de aumento de tensão de oxigênio e portanto, são os 

antioxidantes mais efetivos em baixas tensões de oxigênio e são importantes fatores dietéticos 

para reduzir a incidência de doenças cardíacas (PIPALYIA et al., 2012). 
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VITAMINA A E DAC 

 

Os carotenóides são conhecidos por apresentam efeitos benéficos em vários processos 

celulares relacionados a DCV, como maturação das células do músculo liso, remodelação da 

matriz, inflamação e coagulação (RICCIONI et al., 2008; RAGINO et al., 2007). 

A redução nas concentrações de retinol sérico são encontrados em indivíduos com 

aumento da espessura da camada íntima da carótida e que apresentam aterosclerose. 

(POLIDORI et al., 2007). 

LIMA et al. (2018) mostrou que indivíduos que faleceram por doença cardíaca 

isquêmica apresentaram aumento da presença de deficiência de vitamina A com menores 

concentrações de vitamina armazenada no fígado quando comparados com outras causas de 

morte. 

Há estudos que apontaram que as concentrações de vitamina A se encontram elevadas 

em doenças cardíacas isquêmicas, já que este micronutriente está envolvido em processos 

proliferativos de células progenitoras cardíacas como os de cicatrização e reparo celular 

(ASSON-BATRES et al., 2016; POSS et al., 2015). 

Em contrapartida, outros estudos recentes demostraram que baixos níveis séricos de 

retinol aumentam o risco de mortalidade, assim como de DAC e que estão associados ao 

aumento da espessura da camada íntima-média arterial (JAYEDI et al, 2018; BRAZIONIS et 

al., 2012; BOBBERT et al, 2010). 

MATOS et al. (2018) demonstraram em seu estudo com pacientes com DAC que 

aqueles com deficiência de retinol apresentaram um maior nível de severidade da doença 

(maior que 90% estenose). Além disso, os autores mostraram que as concentrações séricas de 

β-caroteno diminuíram a medida que o escore de extensão da isquemia aumentou, o que 

sugere um possível aumento da demanda desse micronutriente para combater o estresse 

oxidativo envolvido da DAC. 

Há várias evidências que apontam a relação entre a vitamina A e os níveis séricos de 

triglicerídios e colesterol total em adultos saudáveis (OLSEN et al., 2017; MIN et al., 2014; 

BRAZIONIS et al., 2012), assim como a associação da deficiência deste micronutriente e/ou 

seus metabólitos com o desenvolvimento de placas ateroscleróticas (LIU et al, 2016; ZHOU 

et al, 2015; AYAORI et al, 2012). 

 

VITAMINA A E CCC 
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O desenvolvimento da CCC é iniciado no músculo cardíaco diante de um quadro de 

isquemia, presente nas DCV (CHILIAN et al, 1990). Estudos apontam que o endotélio 

vascular intacto e a função endotelial são necessários para o crescimento colateral 

coronariano. Desta forma, fatores como aterosclerose, diabetes e síndrome metabólica podem 

contribuir para a disfunção vascular e poderia desencadear a CCC pouco desenvolvida 

(ROCIC et al., 2012, CHILIAN et al., 2012; KADI et al., 2011). 

Outro fator que contribui para a disfunção endotelial vascular é o estresse oxidativo 

pelo aumento das espécies reativas de oxigênio (BOREKÇI et al., 2014). Os radicais livres 

oxidativos aumentam a peroxidação da lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) e deste 

modo, promove sua captação pelos macrófagos com aumento da formação das células 

espumosas e do processo aterosclerótico, embora outros mecanismos possam estar envolvidos 

(CEBI et al., 2011). Os antioxidantes lipossolúveis, como a vitamina A são muito importantes 

na prevenção da peroxidação da LDL e esta ação pode ser crucial na prevenção da 

aterosclerose (CEBI et al., 2011). 

Sabe-se que vitaminas antioxidantes, como a vitamina A estão associadas com 

menores riscos de doenças cardiovasculares e aterosclerose (LIU et al., 2016; MORDENTE et 

al., 2011). Porém, não há estudos que tenham avaliado a associação das concentrações séricas 

de vitamina A com CCC. 

 

VITAMINA A E ADIPOSIDADE CORPORAL 

 

O tecido adiposo é um importante local de reserva de retinol e carotenóides (ASHA et 

al., 2016). Em humanos, as concentrações de carotenóides nos depósitos abdominais são 

maiores quando comparadas as da região glútea e membros inferiores, além de apresentar 

forte associação com a ingestão e concentrações plasmáticas (TAKEDA et al., 2016, CHUNG 

et al., 2009).   

A vitamina A está relacionada com funções específicas de células do tecido adiposo, 

incluindo o controle do metabolismo (armazenamento e oxidação de gordura), estresse 

oxidativo (EO) e produção de mediadores inflamatórios (BONET, 2015). Além disso, estudos 

sugerem que na presença da deficiência dessa vitamina ocorre um aumento no recrutamento 

de pré-adipócitos em adipócitos, inibição da apoptose e aumento da termogênese adaptativa 

(PANG et al., 2017; SCHREIBER et al., 2012). 
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Há evidências que apontam que o IMC elevado está diretamente associado com o 

estresse oxidativo devido à elevação da produção de citocinas pró-inflamatórias que leva ao 

aumento e, consequentemente, a maior demanda de nutrientes de função antioxidante, como a 

vitamina A (SYAUQY et al., 2018; BRESSAN et al., 2009). 

Em seu estudo, BENTO et al. (2018) mostraram uma relação inversa entre o aumento 

do IMC e baixas concentrações séricas de retinol e β-caroteno séricos em mulheres. Os 

autores mostraram que os perfis bioquímicos e funcionais da vitamina A se encontraram 

piores em mulheres com sobrepeso e obesidade quando comparadas com as eutróficas, 

mesmo diante da ingestão adequada desse micronutriente, demonstrando sua maior 

necessidade na presença do aumento do IMC e adiposidade corporal.  

Desta forma, investigar a relação entre as concentrações séricas de vitamina A com 

adiposidade corporal e o desenvolvimento da CCC pode ter relevância sobre o prognóstico 

clínico de pacientes com DAC. 
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3. JUSTIFICATIVA  

 

A CCC apresenta importante relevância clínica, principalmente no que se refere aos 

seus efeitos na sobrevida de pacientes com DAC e sua relação com o estresse oxidativo. 

Entretanto, sua relação com a adiposidade corporal e o estado nutricional de vitamina A que 

apresenta importante função antioxidante e na regulação das reservas de gordura corporal, não 

se encontra bem estabelecida nesses indivíduos.    

O presente estudo tem por objetivo avaliar a relação entre as concentrações séricas de 

vitamina A e adiposidade corporal em pacientes com DAC considerando o desenvolvimento 

de CCC, na perspectiva de instrumentalizar a prática clínica direcionada a tais pacientes, 

objetivando a melhora do prognóstico, evolução e sobrevida desses pacientes.  
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4. OBJETIVOS 

GERAL: 

Avaliar a relação entre as concentrações séricas de vitamina A com adiposidade 

corporal e o desenvolvimento da CCC em pacientes com DAC. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Classificar os pacientes quanto ao desenvolvimento da CCC; 

 Correlacionar as concentrações séricas de vitamina A (retinol e β-caroteno), 

adiposidade corporal e variáveis bioquímicas em pacientes com DAC; 

 Associar e correlacionar, assim como verificar o percentual de inadequação, entre as 

concentrações séricas de vitamina A com a adiposidade corporal em pacientes com 

DAC, considerando o desenvolvimento da CCC; 

 Associar e correlacionar, assim como verificar o percentual de inadequação, entre as 

concentrações séricas de vitamina A com variáveis bioquímicas em pacientes com 

DAC, considerando o desenvolvimento da CCC. 

 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Este estudo faz parte de um projeto mais amplo, intitulado: “Concentrações Séricas de 

Vitamina A, C, E e Estresse Oxidativo em Pacientes Submetidos a Cirurgia de 

Revascularização do Miocárdio” sob a responsabilidade do Núcleo de Pesquisa em 

Micronutrientes (NPqM), no Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

 

DESENHO DO ESTUDO E CASUÍSTICA 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, de pacientes acometidos por doença arterial 

coronariana (DAC), internados no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, entre 

julho de 2018 e dezembro de 2019 no Rio de Janeiro, Brasil.  

A população estudada foi constituída por indivíduos com DAC, idade > a 20 anos, de 

ambos os sexos e todas as etnias, que foram internados no Instituto Nacional de Cardiologia 

de Laranjeiras no município do Rio de Janeiro.  
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TAMANHO AMOSTRAL 

Para o cálculo do tamanho amostral, o nível de significância foi estabelecido em 5% e 

o poder do estudo em 90%. Tomando por base o estudo de Ramalho et al., (2006) realizado 

no município do Rio de Janeiro no qual foi observado que 85,7% dos indivíduos falecidos por 

DCV de origem isquêmica apresentavam reserva hepática de vitamina A inadequada, que o 

número médio de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio no 

Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras é de 188 pacientes por ano e considerando 

um α de 5% e um β de 10%, o tamanho amostral calculado foi de 76 pacientes. Estimando-se 

a ocorrência de perdas na realização do estudo, para o presente trabalho 90 pacientes foram 

arrolados (Fleiss, 1981). 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Pacientes internados para realização de cirurgia eletiva de revascularização do 

miocárdio, com idade ≥ 20 anos e que tenham autorizado formalmente sua inclusão no estudo. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Pacientes que apresentassem síndromes disabsortivas e/ou cirurgias disabsortivas ou 

restritivas, doença hepática crônica com exceção da doença hepática gordurosa não alcoólica, 

insuficiência renal, alcoolismo, síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), gestantes, 

lactantes, uso de medicamento ou suplemento vitamínico contendo vitamina A nos últimos 

seis meses. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de 

Cardiologia de Laranjeiras (protocolo 0005.0.185.185-07) (Anexo I).  

A inclusão de cada paciente no projeto foi realizada mediante autorização formal, por 

meio da assinatura do termo de consentimento após esclarecimentos sobre os objetivos e 

procedimentos por parte do pesquisador, de acordo com a Resolução no196 de 10/10/1996 do 

Conselho Nacional de Saúde.  

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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O instrumento empregado na coleta de dados foi constituído de um formulário 

preenchido por um único entrevistador, por meio de consulta aos prontuários (Anexo II).  

 

AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE RETINOL E Β –

CAROTENO 

Foi realizada coleta de uma amostra de aproximadamente 5 ml de sangue em tubo 

heparinizado, após jejum mínimo de 8 horas. O método para quantificação do retinol e β-

caroteno foi a cromatografia líquida de alta eficiência com detector ultravioleta (CLAE-UV) e 

os valores séricos de retinol obtidos serão apresentados em classes intervalares de 0,35 

μmol/L (ou 10 μg/dl) de modo a permitir a sua classificação segundo critérios estabelecidos 

pela WHO (1996). No presente estudo os valores de retinol sérico 1,05μmol/L são 

considerados adequados e o ponto de corte < 1,05 μmol/L (< 30 μg/dL) será utilizado para 

indicar DVA (ARAÚJO & FLORES, 1978). O ponto de corte utilizado para indicar 

inadequação dos valores séricos de β-caroteno foi < 50 µg/dL (MASON, 2011). 

 

PERFIL LIPÍDICO E GLICEMIA 

Foram realizados exames laboratoriais para a avaliação do perfil lipídico: colesterol 

total, triglicerídeos, lipoproteína de alta densidade – colesterol (HDL-c), lipoproteína de baixa 

densidade – colesterol (LDL-c) e glicemia de jejum. Tais dados foram obtidos através de 

consulta aos prontuários médicos e laudos/pareceres dos exames bioquímicos e foram 

transcritos para a ficha de coleta de dados.  

Considerou-se como valores de referência segundo atualização da Diretriz Brasileira 

de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2019 (PRÉCOMA et al., 2019) (Quadro 1). 

  

AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE ZINCO 

O zinco atua no metabolismo da vitamina A, especialmente em seu transporte, por ser 

necessário para a síntese de RBP. Por isso, pode afetar as concentrações sanguíneas desta 

vitamina (MAFRA & COZZOLINO, 2004; CHRISTIAN et al, 1998). O papel regulador do 

zinco sobre a vitamina A é no transporte mediado pela síntese de proteínas, e na conversão 

oxidativa do retinol a retinaldeído, que exige a ação da enzima desidrogenase retinol zinco-

dependente (CHRISTIAN et al, 1998). Em situações de carência de zinco, a síntese de RBP 

pode estar prejudicada, resultando em carência secundária de vitamina A (RAMALHO, 

2017).   
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O zinco foi analisado pelo método de Pye-Unicam onde 1ml de soro é adicionado a 1 

ml de ácido tricloroacético (TCA) sendo centrifugado por 10 min a 3.000 rpm. A 

determinação de zinco foi realizada no líquido sobrenadante decantado por espectrofotometria 

de absorção atômica no comprimento de onda de 213,9 nm e largura de fenda de 0,4 am. A 

calibração das curvas foi estabelecida pelo uso de soluções padrões de zinco contendo 0, 20, 

40, 60, 80 e 100 µg/ l00ml de zinco em 5% TCA. A solução padrão foi composta por zinco 

metálico dissolvido em 5 N ácido clorídrico.  

Considerou-se deficientes as concentrações séricas de zinco inferiores a 0,7 mg/L 

(HOTZ et al., 2003). 

  

AVALIAÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR-us)  

A PCR foi incorporada à IV Diretriz Brasileira de Prevenção da Aterosclerose (2019) 

como fator agravante de risco, ou seja, quando elevada, teria poder suficiente para aumentar o 

risco cardiovascular e alterar metas de tratamento. A PCR pode ser encontrada nas lesões das 

placas ateroscleróticas e faz parte de sequências inflamatórias que promovem a progressão da 

doença (TEIXEIRA et al, 2009; PATRICK & UZICK, 2001). Sendo assim, concentrações 

mais elevadas desta proteína correlacionam-se com maior extensão da placa (SANTOS et al, 

2003). Embora a atualização desta diretriz não utilize fatores agravantes de risco para 

reclassificação do risco, a presença de PCR-us > 2 mg/L sugere a necessidade de intensificar 

o tratamento hipolipemiante e é classificada como alto risco cardiovascular (PRÉCOMA et 

al., 2019). 

A concentração da PCR-us (expressa em mg/L de soro), foi dosada por método de 

turbidimetria de alta sensibilidade, calculada a partir de uma curva elaborada com um soro 

padrão, através do uso do teste de Proteina C-Reativa Turbidimetria, cujo princípio analítico é 

o método turbidimétrico com látex aprimorado, seguindo as instruções fornecidas pelo 

fabricante, com metodologia ultra-sensível especifica para monitoramento em cardiologia, 

com linearidade de 0,1 a 15 mg/L (PÓVOA, 2002). Os valores de proteína C reativa foram 

obtidos por meio de consulta aos prontuários médicos e laudos/pareceres dos exames 

bioquímicos, sendo transcritos para o instrumento de coleta de dados (Anexo 2).  
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Quadro 1. Parâmetros de normalidades dos dados bioquímicos coletados. 

Parâmetros 

Laboratoriais 

Valores de 

Normalidade 
Método de Análise Fonte 

Colesterol Total <190 mg/dL Enzimático colorimétrico PRÉCOMA et al., 2019 

Triglicerídeos < 150 mg/dL Enzimático colorimétrico PRÉCOMA et al., 2019 

HDL-c > 40 mg/dL  Enzimático colorimétrico PRÉCOMA et al., 2019 

LDL-c <100 mg/dL Enzimático colorimétrico PRÉCOMA et al., 2019 

Glicemia basal 100 mg/dL Enzimático PRÉCOMA et al., 2019 

PCR-us < 2 mg/L Turbidimetria PRÉCOMA et al., 2019 

Zinco < 0,7 mg/L   Espectrofotometria de 

absorção atômica 

HOTZ et al., 2003 

HDL-c – lipoprotéina de alta densidade colesterol; LDL-c - lipoprotéina de baixa densidade 

colesterol; PCR-us – Proteína C reativa- ultrassensível. 

 

 

AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS CORPORAIS 

PESO E ESTATURA 

Para avaliação do estado nutricional foram utilizados os indicadores peso e estatura. O 

peso foi mensurado por meio de balança eletrônica tipo plataforma (Welmy), com capacidade 

máxima de 150 Kg. O indivíduo teve de se posicionar, no centro da balança, descalço e com 

roupas leves (CUPPARI, 2013).  

A estatura foi obtida mediante a utilização de estadiômetro, de extensão até 200 cm 

com precisão de 0,1 cm, com o indivíduo em pé, em posição ortostática, com o corpo erguido 

em extensão máxima e cabeça ereta, olhando para frente, em posição de Frankfurt (arco 

orbital inferior alinhado em um plano horizontal com o pavilhão auricular), descalço, 

calcanhares juntos, costas eretas e os braços estendidos ao lado do corpo (VALENTIM, 

2012). A estatura de cada pessoa foi registrada em centímetros, considerando a primeira casa 

decimal. 

 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) 

O IMC foi calculado com as medidas de peso (kg) e altura (m), de acordo com a 

seguinte fórmula IMC = peso (kg) / altura2 (m). Os pontos de corte de IMC adotados, para 
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adultos e idosos, foram os preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003) 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Pontos de corte do Índice de Massa Corporal.  

IMC (Kg/m²) Classificação 

18,5 a 24,9 Normal ou eutrófico 

25 a 29,9 Sobrepeso ou pré-obeso 

30 a 34,9 Obesidade I 

35,0 a 39,9 Obesidade II 

≥ 40,0 Obesidade III ou grave 

  Fonte: Adaptado de WHO (2003) 

 

PERÍMETRO DA CINTURA (PC) .  

A sua aferição foi realizada com uma fita inelástica de medida antropométrica e caneta 

demográfica para demarcar os pontos médio, com o paciente em pé, ereto, abdômen relaxado, 

braços estendidos ao lado do corpo e pés juntos. A fita circundou o indivíduo na linha natural 

da cintura, na região mais estreita entre o tórax e o quadril, no ponto médio entre a última 

costela e a crista ilíaca. A medida foi realizada no final da expiração normal do indivíduo 

(LOHMAN, 1988).  

Foram utilizadas como pontos de corte as recomendações da WHO (1998) (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Pontos de corte do índice do Perímetro da Cintura. 

Risco de Complicações metabólicas Associadas à Obesidade 

Sexo Elevado Muito Elevado 

Homem > 94 cm > 102 cm 

Mulher > 80 cm > 88 cm 

            Fonte: WHO, 1998. 
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ÍNDICE DE ADIPOSIDADE VISCERAL (IAV) 

Em virtude da busca de indicadores para avaliação do tecido adiposo visceral, com 

maior sensibilidade do que parâmetros clássicos, tais como CC, IMC e lipídios, úteis para 

aderir risco cardiometabólico, resultou no “visceral adiposity index” (VAI). Trata-se de um 

índice específico, por gênero, baseado na circunferência da cintura e níveis de triglicerídeos e 

colesterol, capaz de estimar disfunção do tecido adiposo visceral associado ao risco 

cardiometabólico (AMATO et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

O índice foi construído e validado separadamente para homens e mulheres, 

comparativamente a tecido adiposo avaliado através de ressonância magnética, sendo 

assumido VAI = 1 para indivíduos saudáveis, não obesos, com distribuição normal do tecido 

adiposo e níveis normais de triglicerídeos e HDL-colesterol (AMATO et al., 2010). 

 

ÍNDICE DE ADIPOSIDADE CORPORAL (IAC) 

A IAC pode ser usado para refletir o percentual de gordura corporal em adultos de 

ambos os gêneros de diferentes etnias, sem correção numérica (BERGMAN, 2011). Além 

disso, é um método de avaliação que estima a adiposidade sem avaliação do peso corporal 

(BERGMAN, 2011). Desta forma, em ambientes remotos, onde uma ferramenta simples e de 

baixo custo (fita métrica) é utilizada, uma estimativa confiável de adiposidade pode ser obtida 

(BERGMAN, 2011). 

A fórmula utilizada é: 
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O ponto de corte foi de 22, segundo BANIK et al, (2015). 

 

 

ÍNDICE DE CIRCULARIDADE CORPORAL (ICC) 

A ICC é a excentricidade que quantifica o grau de circularidade de uma elipse, e seus 

valores variam entre 0 a 1, com 0 caracterizando um círculo perfeito e 1, uma linha vertical 

(Thomas, 2013). Foi calculado usando a fórmula: 

 

              

 

 

RAZÃO CINTURA/ESTATURA (RCE) 

RCE é uma medida simples e de caráter prático, que possui forte correlação com a 

gordura visceral e fatores de risco cardiovascular em adultos. A RCE utiliza o PC como 

medida de adiposidade abdominal e ajusta para o tamanho do indivíduo, dividindo pela sua 

altura (DE PÁDUA CINTRA, 2014). 

O uso da RCE permite a identificação de obesidade abdominal, possuindo relação com 

o risco de desenvolvimento de doenças metabólicas, e isso é principalmente importante em 

indivíduos que poderiam não ser classificados com sobrepeso ou obesidade pelo IMC ou 

indivíduos com PC normal (ASHWELL, 2014). 

Foi calculado utilizando a formula: PC (cm)/Estatura (m). O ponto de corte foi de 

0.50, segundo ZENG  et al. (2014). 

 

AVALIAÇÃO DA CIRCULAÇÃO COLATERAL CORONARIANA 

A angiografia coronariana foi realizada em todos os pacientes por 2 cardiologistas 

experientes. Um estreitamento significante foi definido como um diâmetro de uma grande 

artéria coronariana <50% do seu valor original. O sistema de escore Rentrop (0= 

preenchimento de canais colaterais não visível; 1= preenchimento de pequenos ramos laterais; 

2= preenchimento colateral parcial da artéria epicardial; 3= preenchimento colateral completo 

da artéria epicardial) foi utilizado para classificar a CCC (RENTROP et al, 1985). Quando 
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houve mais de um vaso colateral preenchendo o vaso obstruído, o vaso colateral com maior 

escore Rentrop foi utilizado para análise. Os pacientes foram, então classificados em CCC 

mal desenvolvido (escore Rentrop 0 – 1) ou CCC bem desenvolvido (escore Rentrop 2 – 3). 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  

No que concerne às análises estatísticas foi utilizado o pacote estatístico SPSS for 

Windows versão 21.0. Para a verificação da normalidade foram utilizados os testes 

Kolgomorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Os dados quantitativos foram descritos em medidas de 

tendência central e dispersão (média e desvio padrão) e na comparação das médias foi 

empregado o teste MannWhitney. Para testar a homogeneidade das proporções entre variáveis 

categóricas foi aplicado o teste qui-quadrado. Foi considerado o nível de significância de 5%. 

Foi calculada a razão de chance (Odds Ratio). 
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Os resultados da presente dissertação serão apresentados na forma de artigo científico 

intitulado: “Adequação de retinol contribui para Circulação Colateral Coronariana bem 

desenvolvida em pacientes com Doença Arterial Coronariana” e posterior a defesa e 

contribuições da banca examinadora será encaminhado para o seguinte periódico: Journal of 

the American College of Cardiology.  
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6. RESULTADOS 

ARTIGO 

TÍTULO: 

Adequação de retinol contribui para Circulação Colateral Coronariana bem 

desenvolvida em pacientes com Doença Arterial Coronariana 

 

RESUMO: 

Background: A ausência de uma circulação colateral coronariana (CCC) bem desenvolvida 

juntamente com a deficiência de vitamina A (DVA) podem estar associadas com riscos para a 

saúde cardiovascular, em um cenário em que o excesso de adiposidade pode apresentar efeitos 

nocivos na doença arterial coronariana (DAC). 

Objetivos: Avaliar a associação da CCC com a adiposidade corporal e as concentrações 

séricas de vitamina A em pacientes com DAC. 

Material e métodos: Foram incluídos 90 pacientes de ambos os sexos internados em um 

centro de referência em doenças cardiovasculares da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Foram 

realizados exames laboratoriais, avaliação de variáveis corporais e avaliação da CCC por 

angiografia coronariana, utilizando o método Rentrop-Cohen. 

Resultados: 54,5% dos pacientes apresentaram CCC bem desenvolvida ou presente, enquanto 

45,5% CCC mal desenvolvida ou ausente. Observou-se que 92,2% da amostra apresentaram 

níveis séricos adequados de retinol; enquanto apenas 3,3% apresentaram adequação de β-

caroteno. Os indivíduos com retinol adequado e CCC bem desenvolvida tiveram perímetro da 

cintura menor (p = 0,07) e maiores valores de HDL (p= 0,07) que os de CCC mal 

desenvolvida. Os pacientes com concentrações de retinol inadequado e CCC mal 

desenvolvida apresentaram maiores médias de índice de adiposidade visceral (IAV) e valores 

maiores de colesterol total (p= 0,07), LDL (p= 0,06), triglicerídeos (p= 0,04) e menores de 

HDL (p= 0,08) que os do grupo de CCC bem desenvolvida. Os níveis de PCR se encontraram 

menores naqueles com CCC bem desenvolvida e retinol adequado (p< 0,01) quando 

comparado com os indivíduos com inadequação de retinol. Verificou-se que os pacientes com 

retinol adequado tiveram 2,67 maior de chance de apresentar CCC bem desenvolvida, quando 

comparado com os indivíduos com retinol inadequado. 

Conclusão: Os resultados apontam a adequação de retinol como um possível preditor de uma 

CCC bem desenvolvida e que há uma relação entre a concentrações séricas de retinol e β-

caroteno, as variáveis corporais e o desenvolvimento da CCC em pacientes com DAC.  
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ABSTRACT: 

Background: The absense of a good coronary colateral circulation (CCC) and a vitamin A 

deficiency (VAD) can be associated with cardiovascular health in a scenario in which the 

adiposity excess can represent harmful effects in CAD.  

Objectives: Evaluate the association between CCC with body adiposity and the vitamin A 

serum concentrations in patients with CAD.  

Material and methods: 90 inpatients from both sexes of a reference center in cardiovascular 

diseases of Rio de Janeiro, Brazil were included.  Laboratory tests were conducted as well as 

variables of body composition and CCC evaluations using Rentrop-Cohen method. 

Results: 54,5% of the patients presented good CCC, while 45,5% poor CCC. 92,2% had 

adequate levels of retinol, whilst only 3% had adequate levels of β-carotene. The patients with 

poor CCC and inadequate retinol had higher means of BMI than those with adequate retinol 

(p=0,01). Those with adequate retinol and good CCC had lower means of WC (p=0,07) and 

higher means of HDL (p=0,07) than those with poor CCC. The patients with inadequate 

retinol and poor CCC had higher means of VAI (p=0,04) and total cholesterol (p=0,07), LDL 

(p=0,06), triglycerides (p=0,0) and lower of HDL (p=0,08) than the group with good CCC. 

The patients with inadequate β-carotene and good CCC had higher levels of HDL than those 

with poor CCC (p= 0,03). The CRP means were lower in those with good CCC and adequate 

retinol (p< 0,01) when compared with those with inadequate retinol. It was found that the 

patients with adequate retinol had 2,67 higher chance to present good CCC than those with 

inadequate retinol. 

Conclusion: The results suggest that the retinol adequacy may be reliable predictor of a good 

CCC and there is association between the retinol and β-carotene serum concentrations, 

variables of body composition and the CCC in patients with CAD. 
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INTRODUÇÃO  

As doenças cardiovasculares (DCV) são consideradas mundialmente a principal causa 

de morte (WHO, 2018) e de invalidez, e no Brasil uma importante causa de morbimortalidade 

(CARVALHO et al., 2011), sendo a doença arterial coronariana (DAC) responsável por 

aproximadamente um terço de todas as mortes indivíduos acima de 35 anos de idade 

(HANSON et al., 2013; KRAMAROW et al., 2013). 

A circulação colateral coronariana (CCC) apresenta uma função importante na redução 

de eventos cardiovasculares, pois se trata uma fonte alternativa de suprimento sanguíneo para 

uma área miocárdica comprometida por isquemia. Funciona como uma via alternativa para o 

fluxo de sangue do miocárdio ameaçado pela estenose ou oclusão do vaso coronariano 

(SOGUT et al., 2015). Pode também exercer influência sobre os sintomas de angina, no 

aumento da contratilidade remanescente do miocárdio, na manutenção e proteção do 

miocárdio no surgimento de isquemia (FAN et al., 2016; ZORKUN et al., 2012).  

A presença de circulação colateral pode exercer um fator de proteção ao músculo 

cardíaco, o que a torna clinicamente relevante em pacientes com DAC estável, nos quais a 

presença de uma extensa CCC foi associada com a redução da ocorrência e extensão do 

infarto do miocárdio (IM) e com o aumento da sobrevivência (ZIMARINO et al, 2014; 

MEIER et al., 2012). Diante de uma oclusão coronária aguda, a presença de vias colaterais é 

um importante determinante da severidade de infarto do miocárdio (SEILER et al, 2013). 

No entanto, tem sido demonstrado que, dentre os vários fatores de risco, o excesso de 

adiposidade (GRUSON et al., 2010; STRAZZULLO et al., 2010; HU et al., 2007; SONG et 

al., 2004) pode apresentar efeitos nocivos na saúde cardiovascular. Tanto a obesidade 

abdominal como a global estão associadas com a DAC, que é uma das maiores doenças 

potencialmente fatais e tem emergido como uma importante causa de morte no Brasil e no 

mundo (AGGARWAL et al., 2016; CARVALHO et al., 2011). O índice de massa corporal 

(IMC) é o mais utilizado para o diagnóstico da obesidade, contudo apresenta limitações na 

predição de mortalidade cardiovascular, por esta razão outros índices de adiposidade devem 

ser considerados para avaliar a estratificação do risco cardiometabólico (BASTIEN et al., 

2014).  

Além disso, o próprio estresse oxidativo (EO) é uma importante causa da disfunção 

endotelial, iniciando uma cascata de eventos, incluindo alterações em mediadores vasoativos, 

resposta inflamatória, dentre outros (KOENEN et al, 2010; LIBBY et al, 2009). É importante 

destacar que durante o processo aterogênico, os antioxidantes previnem a oxidação da 

partícula de LDL-colesterol e a formação de radicais livres, assim como a agregação 
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plaquetária. Além disso, eles apresentam a capacidade de retardar o espessamento das artérias, 

a aterosclerose e a progressão da DAC (ZHANG et al, 2013; TANDON et al, 2005). 

Nesse contexto, a vitamina A apresenta efeitos benéficos em vários processos 

celulares relacionados a DCV (RICCIONI et al., 2008; RAGINO et al., 2007). Assim como 

outros micronutrientes com função antioxidante, ela está associada a menor risco de DCV e 

aterosclerose (LIU et al., 2016; MORDENTE et al., 2011). Ademais, este micronutriente está 

relacionado com funções específicas de células do tecido adiposo, incluindo o controle do 

metabolismo (armazenamento e oxidação de gordura), EO e produção de mediadores 

inflamatórios; além desse tecido ser um importante local de reserva de retinol e carotenóides 

(ASHA et al., 2016; BONET, 2015). Contudo, até o momento não há estudos que avaliem a 

associação das concentrações séricas de vitamina A com CCC. 

Diante da relevância clínica da CCC, principalmente no que se refere aos seus efeitos 

na sobrevida de pacientes com DAC, avaliar a sua associação com a adiposidade corporal e as 

concentrações séricas de vitamina A se faz importante se considerarmos que tais relações não 

se encontram bem estabelecidas nesses indivíduos e que podem subsidiar medidas de 

intervenção oportunas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo é do tipo transversal e foi realizado com pacientes acometidos por DAC, 

internados no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras (INC) entre julho de 2018 e 

dezembro de 2019 no Rio de Janeiro, Brasil. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do INC e todos os participantes assinaram o termo de consentimento. 

 

AMOSTRA 

A amostra estudada foi constituída por indivíduos com DAC, de ambos os sexos e 

todas as etnias, que foram internados no INC para realização de cirurgia eletiva de 

revascularização do miocárdio e que tenham autorizado formalmente sua inclusão no estudo 

através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.  

Os critérios de inclusão foram: pacientes internados para realização de cirurgia eletiva 

de revascularização do miocárdio, com idade ≥ 20 anos e que tenham autorizado formalmente 

sua inclusão no estudo. 

Pacientes que apresentassem síndromes disabsortivas e/ou cirurgias disabsortivas ou 

restritivas, doença hepática crônica com exceção da doença hepática gordurosa não alcoólica, 
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insuficiência renal, alcoolismo, síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), gestantes, 

lactantes, uso de medicamento ou suplemento vitamínico contendo vitamina A nos últimos 

seis meses. 

 

AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 

O método para quantificação do retinol e β-caroteno foi a cromatografia líquida de alta 

eficiência com detector ultravioleta (CLAE-UV). No presente estudo os valores de retinol 

sérico 1,05μmol/L são considerados adequados e o ponto de corte < 1,05 μmol/L (< 30 

μg/dL) será utilizado para indicar a deficiência de vitamina A (DVA) (Araújo & Flores, 

1978). O ponto de corte utilizado para indicar inadequação dos valores séricos de β-caroteno 

foi < 50 µg/dL (MASON, 2011). O zinco foi analisado pelo método de Pye-Unicam e 

considerou-se deficientes as concentrações séricas de zinco inferiores a 0,7 mg/L (HOTZ et 

al., 2003). 

Foram realizados exames laboratoriais para a avaliação do perfil lipídico: colesterol 

total, triglicerídeos, lipoproteína de alta densidade – colesterol (HDL-c), lipoproteína de baixa 

densidade – colesterol (LDL-c) e glicemia de jejum. Considerou-se como valores de 

referência segundo atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose – 2019 (PRÉCOMA et al, 2019) (Quadro 1). 

A concentração da PCR-us (expressa em mg/L de soro), foi dosada por método de 

turbidimetria de alta sensibilidade e empregou-se como valor de referência para PCR > 2 

como alto risco cardiovascular (PRÉCOMA et al, 2019). Todos os exames bioquímicos foram 

obtidos por meio de consulta aos prontuários médicos e laudos/pareceres, sendo transcritos 

para o instrumento de coleta de dados. 

 

AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS CORPORAIS 

Para avaliação do estado nutricional foram utilizados o peso e estatura. O peso foi 

mensurado por meio de balança eletrônica tipo plataforma (Welmy), com capacidade máxima 

de 150 Kg. O indivíduo teve de se posicionar, no centro da balança, descalço e com roupas 

leves (CUPPARI, 2013). A estatura foi obtida mediante a utilização de estadiômetro, de 

extensão até 200 cm com precisão de 0,1 cm, conforme VALENTIM, 2012. 

O IMC foi calculado com as medidas de peso (kg) e altura (m), de acordo com a 

seguinte fórmula IMC = peso (kg) / altura2 (m). Os pontos de corte de IMC adotados, para 

adultos e idosos, foram os preconizados pela World Health Organization (WHO, 2003). 
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A aferição do perímetro da cintura (PC) foi realizada conforme Lohman, 1988. Foram 

utilizadas como pontos de corte as recomendações da WHO (1998). 

O cálculo do índice de adiposidade visceral (IAV) foi baseado na circunferência da 

cintura e níveis de triglicerídeos e colesterol, capaz de estimar disfunção do tecido adiposo 

visceral associado ao risco cardiometabólico (AMATO et al., 2010). As fórmulas seguem 

abaixo: 

 

 

 

 

A fórmula utilizada para o índice de adiposidade corporal (IAC) foi: 

 

 

 

 

  

O ponto de corte utilizado foi de 22, segundo BANIK et al, (2015). 

 

O índice de circularidade corporal (ICC) foi calculado usando a fórmula: 

 

 

              

 

A razão cintura/estatura (RCE) foi calculada utilizando a formula: PC (cm)/Estatura 

(m). O ponto de corte foi de 0.50, segundo ZENG et al. (2014). 

 

 

AVALIAÇÃO DA CCC 
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A angiografia coronariana foi realizada em todos os pacientes por 2 cardiologistas 

experientes. Um estreitamento significante foi definido como um diâmetro de uma grande 

artéria coronariana <50% do seu valor original. O sistema de escore Rentrop (0= 

preenchimento de canais colaterais não visível; 1= preenchimento de pequenos ramos laterais; 

2= preenchimento colateral parcial da artéria epicardial; 3= preenchimento colateral completo 

da artéria epicardial) foi utilizado para classificar a CCC (RENTROP et al, 1985). Quando 

houve mais de um vaso colateral preenchendo o vaso obstruído, o vaso colateral com maior 

escore Rentrop foi utilizado para análise. Os pacientes foram, então classificados em CCC 

mal desenvolvido (escore Rentrop 0 – 1) ou CCC bem desenvolvido (escore Rentrop 2 – 3). 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

No que concerne às análises estatísticas foi utilizado o pacote estatístico SPSS for 

Windows versão 21.0. Para a verificação da normalidade foram utilizados os testes 

Kolgomorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Os dados quantitativos foram descritos em medidas de 

tendência central e dispersão (média e desvio padrão) e na comparação das médias foi 

empregado o teste MannWhitney. Para testar a homogeneidade das proporções entre variáveis 

categóricas foi aplicado o teste qui-quadrado. Foi considerado o nível de significância de 5%. 

Foi calculada a razão de chance (Odds Ratio). 

 

RESULTADOS 

Caracterização da amostra 

Ao avaliar a CCC, verificou-se que 54,5% dos pacientes apresentaram CCC bem 

desenvolvida ou presente, enquanto 45,5% CCC mal desenvolvida ou ausente. Não houve 

diferença estatisticamente significativa em relação a idade, níveis plasmáticos de retinol e β-

caroteno e o desenvolvimento da CCC. Não houve diferença estatísticas das concentrações 

séricas de retinol segundo as concentrações de zinco plasmático, conforme Tabela 1. 

Em relação ao percentual de adequação de retinol, observou-se que 92,2% da amostra 

estudada apresentaram níveis séricos adequados; enquanto apenas 3,3% apresentaram 

adequação de β-caroteno.  

Quanto as variáveis corporais, os indivíduos com CCC bem desenvolvida 

apresentaram menores médias para todas as variáveis corporais avaliadas que os pacientes 

com CCC mal desenvolvida sem significância estatística, com exceção do PC (p=0,04). 
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Quanto ao perfil lipídico, os indivíduos com CCC bem desenvolvida apresentaram 

maiores valores de HDL-colesterol quando comparados com os pacientes com CCC mal 

desenvolvida (p=0,02), conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Variáveis bioquímicas e corporais dos pacientes segundo a Circulação colateral 
coronariana. 

 

 CCC bem 

desenvolvida 

CCC mal 

desenvolvida 
p 

Idade (anos) 63,03 ± 8,82 65,20 ± 10,25 0,43 

IMC (kg/m2) 26,99 ± 3,75 28,17 ± 2,91 0,21 

PC (cm) 95,12 ± 10,89 100,74 ± 7,76 0,04 

RCE 0,59 ± 0,07 0,61 ± 0,06 0,14 

IAV 5,46 ± 4,49 6,30 ± 3,64 0,47 

IAC 28,72 ± 5,05 29,33 ± 3,61 0,63 

ICC 23,18 ± 2,50 23,87 ± 1,65 0,25 

Retinol (μg/dL) 59,27 ± 25,46 57,32 ± 32,34 0,80 

β-caroteno (μg/dL) 29,69 ± 13,87  29,77 ± 9,57 0,99 

Colesterol Total (mg/dL) 185,77 ± 42,66 166,88 ± 41,45 0,10 

HDL-colesterol (mg/dL) 50,53 ± 13,12 42,48 ± 11,98 0,02 

LDL-colesterol (mg/dL) 102,13 ± 34,79 97,48 ± 31,01 0,63 

Triglicerídeos (mg/dL) 149,37 ± 78,85 155,68 ± 66,30 0,75 

Glicemia (mg/dL) 113,63 ± 34,78 103,20 ± 18,33 0,18 

Proteína C-reativa 

(mg/L) 

8,58 ± 2,35 2,95 ± 0,38 0,24 

Zinco (mg/L) 0,90 ± 0,29 0,86 ± 0,28 0,49 

 

Análise estatística realizada com Teste MannWhitney. IMC = Índice de Massa Corporal; PC 
= Perímetro da Cintura; RCE = Relação Cintura Estatura; IAV = Índice de Adiposidade 

Visceral; IAC= Índice de Adiposidade Corporal; ICC = Índice de Circularidade Corporal; 
HDL-colesterol = Lipoproteína de alta densidade; LDL-colesterol = Lipoproteína de baixa 

densidade. 
 

Ao avaliar as concentrações de zinco segundo o desenvolvimento da CCC, 

verificamos que 23,3% dos indivíduos com CCC bem desenvolvida apresentaram 
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inadequação de zinco enquanto que 20% dos pacientes com CCC mal desenvolvida tiveram 

inadequação deste nutriente (p= 0,766).  

 

Vitamina A e CCC 

O percentual de adequação de retinol, avaliado de acordo com classificação da CCC, 

encontra-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Percentual de adequação de Retinol de acordo com classificação da Circulação 

Colateral Coronariana. 

 

Adequação de Retinol CCC mal desenvolvida  CCC bem desenvolvida  

Adequado (≥ 30 μg/dL) 42,9%  57,1% 

Inadequado (< 30 μg/dL)  66,7%  33,3%  

 

Análise estatística realizada com Teste Qui-quadrado (p= 0,39). CCC= Circulação Colateral 
Coronariana. 

   
 

Ao avaliar a concentração sérica de retinol segundo o desenvolvimento da CCC, 

observou-se que no grupo de CCC mal desenvolvido os níveis médios de retinol sérico (57,3 

μg/dL ± 32,3) foram menores quando comparado com o grupo de CCC bem desenvolvido 

(59,3 μg/dL ± 25,5), ainda que sem significância estatística (Tabela 1). Observou-se também 

que os pacientes com CCC bem desenvolvida apresentaram menor percentual de inadequação 

de retinol, quando comparado com os que tinham CCC mal desenvolvida (p= 0,39) (Tabela 

2).  

Em relação a concentração sérica de β-caroteno segundo o desenvolvimento da CCC, 

observou-se que houve uma discreta diferença nos níveis médios entre o grupo de CCC mal 

desenvolvida (29,77 μg/dL ± 9,57) e do grupo CCC bem desenvolvida (29,69 μg/dL ± 13,87) 

sem significância estatística. Em relação ao percentual de adequação das concentrações 

séricas de β-caroteno, observou-se que 96,67% dos pacientes apresentaram inadequação deste 

micronutriente. Já segundo o desenvolvimento da CCC, observamos que 88,9% dos 

indivíduos com CCC bem desenvolvida apresentaram inadequação de β-caroteno, enquanto 
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que 100% dos com CCC mal desenvolvida tiveram inadequação do mesmo (p= 0,37) (Tabela 

3). 

 

Tabela 3 - Percentual de adequação de β-caroteno de acordo com classificação da Circulação 

Colateral Coronariana. 

 

Adequação de β-caroteno CCC mal desenvolvida  CCC bem desenvolvida  

Adequado (≥ 50 μg/dL) 0 11,1%  

Inadequado (< 50 μg/dL)  100%  88,9% 

 
Análise estatística realizada com Teste Qui-quadrado (p= 0,37). CCC= Circulação Colateral 

Coronariana. 
 

 

Variáveis corporais, Vitamina A e CCC 

Ao avaliar os pacientes de acordo com a CCC, observou-se que os indivíduos com 

CCC mal desenvolvida apresentaram maiores médias para todas as variáveis corporais 

avaliadas, destacando a PC (p=0,04) (Tabela 1).  

Ao relacionar as variáveis corporais com o desenvolvimento da CCC segundo as 

concentrações séricas de retinol, observamos que entre os indivíduos com retinol adequado, 

os que apresentaram CCC bem desenvolvida tiveram valores de todas as variáveis estudadas 

menores quando comparados com os de CCC mal desenvolvida, destacando o PC (p = 0,07) 

(Tabela 4). Já os pacientes com concentrações de retinol inadequado e CCC mal desenvolvida 

apresentaram maiores médias de IAV que o grupo de CCC bem desenvolvida (p = 0,04). Isto 

pode indicar que as concentrações séricas de retinol, assim como, o PC e IAV tem relação 

com desenvolvimento da CCC. 
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Tabela 4 – Variáveis corporais dos pacientes com o desenvolvimento da CCC segundo 

adequação de retinol. 

Concentração de 

Retinol 
Variáveis 

corporais 
CCC bem 

desenvolvida 
CCC mal 

desenvolvida 
P 

Retinol adequado 
(≥ 30 μg/dL ) 

 

IMC (Kg/ m²) 26,81 ± 3,67  27,55 ± 2,09  0,41 

PC (cm) 94,98 ± 10,98 100,16 ± 6,98  0,07 

RCE  0,59 ± 0,06 0,61 ± 0,05  0,27 

IAV 5,71 ± 4,57  6,30 ± 3,93  0,64 

IAC 28,52 ± 5,17  29,21 ± 3,43  0,61 

 ICC 23,09 ± 2,55  23,78 ±1,52  0,98 

  

Retinol inadequado 
(< 30 μg/dL) 

IMC (Kg/ m²) 29,63 ± 5,41  31,41 ± 4,66  0,69 

PC (cm) 96,95 ± 13,51 103,63 ± 11,84 0,56 

RCE 0,58 ± 0,13  0,65 ± 0,09  0,57 

IAV  2,25 ± 0,47 6,30 ± 1,9  0,04 

IAC 31,38 ± 1,88  29,91 ± 4,97  0,72 

ICC 24,27 ± 1,83  24,31 ± 2,44  0,98 

 

Análise estatística realizada com Teste Qui-quadrado. IMC = Índice de Massa Corporal; PC = 
Perímetro da Cintura; RCE = Relação Cintura Estatura; IAV = Índice de Adiposidade 

Visceral; IAC= Índice de Adiposidade Corporal; ICC = Índice de Circularidade Corporal. 
 

 
Ao analisar as variáveis corporais dos pacientes com adequação de retinol segundo o 

desenvolvimento da CCC (Tabela 5), observou-se que nos pacientes com CCC mal 

desenvolvida, os que tiveram inadequação de retinol apresentaram maiores valores de IMC 

quando comparados com os de retinol adequado (p= 0,01), indicando que o IMC elevado está 

associado com uma CCC mal desenvolvida diante da inadequação de retinol.  
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Tabela 5 - Variáveis corporais dos pacientes com adequação de retinol segundo 

desenvolvimento da CCC. 

 

Desenvolvimento da 

CCC 

Variáveis 

corporais 

Retinol adequado 

(≥ 30 μg/dL) 

Retinol inadequado 

(< 30 μg/dL) 
p 

CCC bem 

desenvolvida  

IMC (Kg/ m²) 26,81 ± 3,67  29,63 ± 5,41  0,31 

PC (cm) 94,98 ± 10,98 96,95 ± 13,51 0,81 

RCE  0,59 ± 0,06 0,58 ± 0,13  0,75 

IAV 5,71 ± 4,57   2,25 ± 0,47 0,30 

IAC 28,52 ± 5,17  31,38 ± 1,88  0,53 

 ICC 23,09 ± 2,55  24,27 ± 1,83  0,45 

 TMI 17,09 ± 4,01  15,89 ± 8,58  0,70 

 BRI 11,85 ± 3,09  11,27 ± 5,42 0,80 

  

CCC mal 

desenvolvida 

IMC (Kg/ m²) 27,55 ± 2,09  31,41 ± 4,66  0,01 

PC (cm) 100,16 ± 6,98  103,63 ± 11,84 0,42 

RCE 0,61 ± 0,05  0,65 ± 0,09  0,35 

IAV 6,30 ± 3,93  6,30 ± 1,9  0,99 

IAC 29,21 ± 3,43  29,91 ± 4,97  0,57 

ICC 23,78 ±1,52  24,31 ± 2,44  0,73 

 TMI 17,66 ± 3,88  21,56 ± 6,43 0,11 

 BRI 12,73 ± 2,61  14,37 ± 4,68  0,32 

Análise estatística realizada com Teste Qui-quadrado. IMC = Índice de Massa Corporal; PC = 
Perímetro da Cintura; RCE = Relação Cintura Estatura; IAV = Índice de Adiposidade 

Visceral; IAC= Índice de Adiposidade Corporal; ICC = Índice de Circularidade Corporal. 
 

Já ao relacionar o desenvolvimento da CCC com as concentrações séricas de β-

caroteno, observou-se que entre os indivíduos com β-caroteno inadequado, os que 

apresentaram CCC mal desenvolvida apresentaram maiores valores das variáveis corporais 

estudadas que os com CCC bem desenvolvida, porém sem significância estatística. 

 

Variáveis bioquímicas, Vitamina A e CCC 

Ao relacionar as variáveis bioquímicas com o desenvolvimento da CCC segundo as 

concentrações séricas de retinol, observamos que entre os indivíduos com retinol adequado os 

com CCC bem desenvolvida apresentaram maiores valores de HDL (p=0,07) quando 

comparados com os de CCC mal desenvolvida (Tabela 6).  
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Já os pacientes com concentrações de retinol inadequado e CCC mal desenvolvida 

apresentaram uma tendência a possuir maiores valores de colesterol total (p= 0,07), LDL 

(p=0,06) e menores de HDL (p=0,08) que os do grupo de CCC bem desenvolvida. Já em 

relação aos triglicerídeos, houve diferença estatística entre os dois grupos (p=0,04).   

Ao relacionar as variáveis bioquímicas com o desenvolvimento da CCC, segundo a 

adequação de β-caroteno, verificamos que entre indivíduos com β-caroteno inadequado, os 

que apresentaram CCC bem desenvolvida tiveram níveis séricos de HDL-colesterol (61,00 ± 

16,02) significativamente maiores que os com CCC mal desenvolvida (39,57 ± 17,99) [p= 

0,03].  

 

Tabela 6 – Variáveis bioquímicas dos pacientes com o desenvolvimento da CCC segundo 

adequação de retinol. 

Concentração de 

Retinol 
Variáveis bioquímicas 

CCC bem 

desenvolvida 
CCC mal 

desenvolvida 
p 

Retinol adequado 
(≥ 30 μg/dL ) 

 

Colesterol Total (mg/dL) 189,54 ± 41,63 169,57 ± 44,67 0,11 

HDL-colesterol (mg/dL) 50,39 ± 13,43 43,52 ± 12,58 0,07 

LDL-colesterol (mg/dL) 104,75 ± 34,55 99,81 ± 39,19 0,64 

Triglicerídeos (mg/dL) 154,75 ± 78,83 156,29 ± 71,33 0,94 

Glicemia (mg/dL) 112,25 ± 35,25 103,48 ± 19,31 0,31 

Proteína C-reativa (mg/L) 4,55 ± 0,67 2,69 ± 0,28 0,24 

Zinco (mg/L) 0,91 ± 0,31 0,88 ± 0,30 0,74 

  

Retinol 

inadequado 

(< 30 μg/dL) 

Colesterol Total (mg/dL) 133,00 ± 2,82 152,75 ± 10,97 0,07 

HDL-colesterol (mg/dL) 52,50 ± 10,67 37,00 ± 6,78 0,08 
LDL-colesterol (mg/dL) 65,50 ± 3,54 85,25 ± 9,91 0,06 
Triglicerídeos (mg/dL) 74,00 ± 19,79 152,50 ± 35,01 0,04 

Glicemia (mg/dL) 133,00 ± 26,87 101,75 ± 14,19 0,11 

Proteína C-reativa (mg/L) 6,51 ± 0,89 4,32 ± 0,76 0,19 
Zinco (mg/L) 1,00 ± 0,14 0,76 ± 0,11 0,08 

 
Análise estatística realizada com Teste Qui-quadrado. HDL-colesterol = Lipoproteína de alta 

densidade; LDL-colesterol = Lipoproteína de baixa densidade. 
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No presente estudo os níveis de PCR se encontraram menores naqueles com CCC bem 

desenvolvida e retinol adequado (p< 0,01) quando comparado com os indivíduos do mesmo 

grupo de CCC com inadequação de retinol (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Variáveis bioquímicas dos pacientes com adequação de retinol o segundo 

desenvolvimento da CCC. 

Desenvolvimento 

da CCC 
Variáveis bioquímicas 

Retinol adequado 

(≥ 30 μg/dL) 

Retinol inadequado 

(< 30 μg/dL) 
p 

CCC bem 

desenvolvida 

Colesterol Total (mg/dL) 189,54 ± 41,63 133,00 ± 2,82 0,06 

HDL-colesterol (mg/dL) 50,39 ± 13,43 52,50 ± 10,67 0,83 

LDL-colesterol (mg/dL) 104,75 ± 34,55 65,50 ± 3,54 0,12 

Triglicerídeos (mg/dL) 154,75 ± 78,83 74,00 ± 19,79 0,16 

Glicemia (mg/dL) 112,25 ± 35,25 133,00 ± 26,87  0,42 

Proteína C-reativa (mg/L) 4,55 ± 0,67 6,51 ± 0,89 <0,01 

Zinco (mg/L) 0,91 ± 0,31 1,00 ± 0,14 0,69 

  

CCC mal 

desenvolvida 

Colesterol Total (mg/dL) 169,57 ± 44,67 152,75 ± 10,97 0,46 
HDL-colesterol (mg/dL) 43,52 ± 12,58 37,00 ± 6,78 0,32 
LDL-colesterol (mg/dL) 99,81 ± 39,19 85,25 ± 9,91 0,48 

Triglicerídeos (mg/dL) 156,29 ± 71,33 152,50 ± 35,01 0,91 

Glicemia (mg/dL) 103,48 ± 19,31 101,75 ± 14,19 0,86 
Proteína C-reativa (mg/L) 2,69 ± 0,28 4,32 ± 0,76 0,44 
Zinco (mg/L) 0,88 ± 0,30 0,76 ± 0,11 0,44 

Análise estatística realizada com Teste Qui-quadrado. HDL-colesterol = Lipoproteína de alta 
densidade; LDL-colesterol = Lipoproteína de baixa densidade. 

 

Ao avaliar a razão de chance (odds ratio) de desenvolver a CCC com as concentrações 

séricas de retinol, verificou-se que os pacientes com retinol adequado tiveram 2,67 maior de 

chance de apresentar CCC bem desenvolvida, quando comparado com os indivíduos com 

retinol inadequado. 

 

DISCUSSÃO 

Vários estudos apontam que o tecido vascular endotelial tem um papel importante no 

desenvolvimento e progressão da CCC (TURHAN et al, 2004; ABACI et al, 1999; COHEN 

et al, 1996). Os vasos colaterais coronarianos são ativados por mitose e proliferação das 

células endoteliais e do músculo liso. Desta forma, a manutenção de um endotélio íntegro e 

funcional se torna indispensável para a adaptação da CCC e a disfunção vascular endotelial é 
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considerada um dos fatores negativos determinantes no processo de desenvolvimento da CCC 

(LIU et al, 2018; GLASSER et al, 1996; SCHAPER et al, 1990). 

Além da sugestiva associação entre CCC para resultados benéficos para saúde 

cardiovascular, um outro aspecto a ser destacado é a possível associação entre a adequação 

das concentrações séricas de nutrientes com função antioxidante, como a vitamina A (LIU et 

al., 2016; MORDENTE et al., 2011). O EO exerce uma função importante na patogênese da 

disfunção endotelial por diminuir a biodisponibilidade do óxido nítrico, que está envolvido na 

proliferação endotelial vascular e no crescimento colateral coronariano. (FELETOU et al, 

2006). Diante disso, a vitamina A, além de contribuir para a manutenção da integridade e 

funcionalidade do tecido vascular endotelial, pode estar associado a um menor risco 

cardiovascular (MATOS et al, 2018). 

Nesse sentido, no presente estudo, a alta proporção de inadequação de β-caroteno 

encontrada em comparação aos níveis de retinol aponta para o desvio metabólico da função 

antioxidante deste carotenóide para conversão de retinol, afim de manter seus níveis 

plasmáticos, uma vez que o β-caroteno é reconhecidamente seu importante precursor 

(STENZEL et al, 2018).  

Ademais, nossos resultados também demonstram que os pacientes com retinol 

adequado tiveram 2,67 maior de chance de apresentar CCC bem desenvolvida, quando 

comparado com os indivíduos com retinol inadequado, confirmando a assertiva anterior e 

sugerindo que, possivelmente, a adequação de retinol pode ser um possível preditor de uma 

CCC bem desenvolvida. 

A PCR é considerada uma proteína de fase aguda e está associada a disfunção 

metabólica e a DCV, além de ser um marcador do processo de disfunção endotelial 

(MADDALONI et al, 2016; TEIXEIRA et al, 2014; HEIN et al, 2009). Nos pacientes com 

inadequação de retinol e que apresentaram CCC bem desenvolvida, os valores mais elevados 

desta proteína aponta para o aumento do quadro inflamatório nestes indivíduos, diante da 

depleção de retinol, já que sua ação anti-inflamatória se encontra reduzida. Ressalta-se ainda 

que baixas concentrações de β-caroteno também apresentam relação com o aumento do EO, 

como indica o alto percentual de inadequação deste micronutriente nos indivíduos com CCC 

mal desenvolvida (Tabela 3), já que se trata de um marcador aterogênico e inflamatório 

associado a CCC mal desenvolvida (MATOS et al, 2018; GOK et al, 2018; ZHOU et al, 

2017; ALBUQUERQUE et al, 2016).  

A literatura refere que a dislipidemia, que se caracteriza pela elevação dos níveis de 

colesterol e triglicerídeos e/ou diminuição dos níveis de HDL-colesterol, é um importante 
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fator que contribui para a disfunção endotelial vascular (HEIN et al, 2009).  Por se tratar de 

um marcador de inflamação crônica, a dislipidemia favorece a produção de espécies reativas 

de oxigênio e esta, por sua vez leva a uma CCC mal desenvolvida (LIU et al, 2018; FALUPI 

et al, 2017; Turhan et al, 2004). 

Dessa forma, tanto a redução de retinol e β-caroteno, assim como as concentrações 

mais elevadas de colesterol total, LDL-colesterol e triglicerídeos; e menores concentrações de 

HDL-colesterol nos pacientes com ausência de CCC pode indicar uma associação entre o 

desenvolvimento da CCC, perfil lipídico e as concentrações de retinol e β-caroteno.  

Ao avaliar apenas os pacientes com inadequação de β-caroteno, encontrou-se níveis 

séricos mais elevados de HDL-colesterol naqueles com CCC bem desenvolvida quando 

comparados com CCC mal desenvolvida, resultado, que pode se dever ao fato desta 

lipoproteína apresentar o papel de remover o colesterol dos tecidos e, com isso, exercer um 

efeito anti-aterogênico e cardioprotetor (MATHIEU et al, 2010), além de estar inversamente 

associada com a incidência de disfunção endotelial (MONETTE et al, 2016; TOIKKA et al, 

1999). 

Além disso, a obesidade está relacionada ao aumento do EO além da baixa 

concentração de vitaminas e capacidade antioxidantes (FARB et al, 2014; GEALEKMAN et 

al, 2011; MOLNAR et al, 2004). Sabe-se que as variáveis corporais tais como, PC, IAV e 

IAC estão fortemente associadas a alterações do metabolismo da glicose e dos lipídios em 

indivíduos obesos, o que aumenta o risco cardiovascular (LIETZ et al, 2017). Inúmeros 

estudos clínicos utilizando o PC método de avaliação de adiposidade corporal e um marcador 

de obesidade abdominal mostraram evidentes associações entre as doenças cardiometabólicas 

e adiposidade visceral (FUSTER et al, 2016; ABRAHAM et al, 2015; ROSENQUIST et al, 

2013; MCLAUGHLIN et al, 2011). 

Em nosso estudo, os maiores valores de IMC e IAV encontrados nos pacientes com 

retinol inadequado e CCC mal desenvolvida aponta uma relação entre o risco cardiovascular, 

a depleção de vitamina A sérica e as variáveis corporais. O tecido adiposo visceral, que no 

presente estudo foi avaliado pelo IAV, foi associado em outros estudos com vários 

marcadores pró-inflamatórios como interleucina-6 (IL-6), PCR e fator de necrose tumoral α 

(TNF-α), o que contribui para a resistência à insulina, síndrome metabólica e DCV (FUSTER 

et al, 2016; GUENTHER et al, 2014; PARK et al, 2012; COUTINHO et al, 2013; ZELLER 

et al, 2008). 

Nesse sentido, merece destaque os achados de BENTO et al. (2018) sobre a 

importância da manutenção da adequação sérica de vitamina A, tendo em vista que mesmo 



51 
 

 

diante da ingestão recomendada desse nutriente, uma inadequação sérica e funcional foi 

encontrada em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Isto aponta para uma maior demanda 

de vitamina A nestes indivíduos e demonstra que a adiposidade corporal pode representar uma 

causa importante de depleção de vitamina A. 

 

CONCLUSÃO  

Este é o primeiro estudo que avalia a relação entre variáveis corporais, 

desenvolvimento da CCC e concentrações séricas de retinol e β-caroteno em pacientes com 

DAC, sendo possível encontrar relação entre essas variáveis. Ademais, verificou-se que a 

adequação de retinol pode colaborar para presença de CCC, sendo a adequação de retinol um 

possível preditor para CCC bem desenvolvida. 
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7. CONCLUSÃO  

Diante dos resultados do presente trabalho, concluímos que nos pacientes avaliados: 

 A variável corporal PC, assim como, o perfil bioquímico de HDL-colesterol 

apresentaram, respectivamente, menores e maiores médias nos indivíduos com CCC bem 

desenvolvida. Esse resultado sugere que tais variáveis, reconhecidas como fatores de risco 

para DCV, podem estar menos prejudiciais na presença de CCC bem desenvolvida.  

 Ao avaliar indivíduos com concentrações de retinol inadequada e CCC mal 

desenvolvida, observou-se maiores médias de IAV quando comparado com aqueles com CCC 

bem desenvolvida. Isto pode indicar que as concentrações séricas de retinol, assim como, o 

IAV pode estar associado com desenvolvimento da CCC. 

 Os pacientes com concentrações de retinol inadequado e CCC mal desenvolvida 

apresentaram uma tendência a possuir menores médias de HDL-colesterol, assim como, 

maiores valores de LDL, colesterol total e triglicerídeos, sendo este último significativo, 

quando comparado com grupo de CCC bem desenvolvida. 

 Foi observado que nos pacientes com CCC mal desenvolvida, os que tiveram 

inadequação de retinol apresentaram maiores valores de IMC quando comparados com os de 

retinol adequado, indicando que o IMC elevado está associado com uma CCC mal 

desenvolvida diante da inadequação de retinol. 

 Em relação ao percentual de adequação das concentrações séricas de β-caroteno, 

observou-se que 96,7% dos pacientes apresentaram inadequação. Esse resultado aponta o 

desvio de função deste micronutriente com fim de manter os níveis plasmáticos de retinol.  

 Entre indivíduos com β-caroteno inadequado, os que apresentaram CCC bem 

desenvolvida tiveram maiores concentrações séricas de HDL-colesterol que os com CCC mal 

desenvolvida. 

 As concentrações séricas de PCR estiveram menores naqueles com CCC bem 

desenvolvida e retinol adequado quando comparado com os indivíduos do mesmo grupo de 

CCC com inadequação de retinol. 

 Verificou-se que os pacientes com retinol adequado tiveram 2,67 maior de chance 

de apresentar CCC bem desenvolvida, quando comparado com os indivíduos com retinol 

inadequado. Assim, sugere-se que a adequação de retinol é um possível preditor para CCC 

bem desenvolvida. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a relevância clínica que o desenvolvimento da CCC representa aos 

indivíduos com DAC, a utilização de vários métodos para a avaliação das variáveis corporais 

juntamente com IMC, assim como, a avaliação das concentrações séricas de vitamina A 

nesses indivíduos são medidas importantes a serem adotadas na prática clínica a fim de 

melhor mensurar os riscos e prognósticos da saúde cardiovascular destes pacientes. 
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ANEXO I - Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO II - Formulário de coleta de dados 

 

   

Entrevistador: 

  Prontuário:                   Registro NPqM:                          Data : 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  

 

Tel:  

 

Data da cirurgia de RVM:                                     Data da alta:  

 

MEDICAMENTOS EM USO PRÉVIO (E DOSAGEM) 

 

 

II – CINEANGIOCORONARIOGRAFIA OU CAT 

Data do exame (antes da RVM):  

 

 

 

III- ECO no pré-operatório:  

 

 

 

Conclusão:  

 

 

Óbito: (  ) Sim       dia:_________________       (  ) Não           

Causa:__________________________ 

 

 

Necessidade de re-internação nos primeiros 6 meses após da cirurgia: (  )Sim       (  ) Não 
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(Ex: colocação de stent, RVM, etc)  

Qual motivo:_________________________ Data:___________________________ 

 

Intercorrências hospitalares até 1 mês após a cirurgia (dia, local e intercorrências):  

Qual motivo:_________________________ Data:___________________________ 

 

 

 

 

 

IV- ECO  pós-operatório  Data:   

  

 

Conclusão: 

 

 

BIOQUÍMICO   

  

T0 (Dia da cirurgia 
ou Antes da cirurgia) 

Data 

T1 (7 Dias após 

RVM)  Data: 

T2 (21 Dias após RVM)  

Data:  

U    

Cr    

PCR    

Ca    

Mg    

Na    

K    

Hg    

Hto    

PTH    

Leucócitos    

Bastões    

Plaquetas    

HDL    

LDL    

Col Total    

Tg    

Glicose    

Insulina    

Bilirrubina    
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TGO    

TGP    

T3    

T4    

TSH    

Troponina    

Mioglobulina    

Cr 
Fosfoquinase    

Fração CK    

INR 
    

BNP 

    

Pró-BNP       
    

 

OUTROS EXAMES BIOQUÍMICOS 

 

    

Ac. Urico 

    

Fosfatase 

alcalina 
    

GGT    

 


